
                                                                       

                                                  

 
  
 
 
 

KËSHILLI I NDERIT NË SHOQATËN E GAZETARËVE TË MAQEDONISË - SHGM, duke vepruar në 

bazë të parashtresës së Shoqatës për Pakica Seksuale dhe Gjinore "QUEER CENTER - Shkup", 

për reagime në një postim të publikuar në Facebook nga personi Borisllav Stoiljkoviq, 

kameraman-reporter, anëtar i SHGM-së, në seancën e mbajtur më 13.03.2023 mori këtë 

VENDIM: 

 

PARASHTRESA U REFUZUA PER SHKAK TË MOSPASJES SË KOMPETENCËS PËR 

VEPRIM TË KESHILLIT TË NDERIT 

 

A      R      S      Y     E     T     I     M      

 

Shoqata për Pakica Seksuale dhe Gjinore "QUEER CENTER - Shkup" parashtroi ankesë deri te 

Këshilli i Nderit në SHGM kundër personit Borisllav Stoiljkoviq, kameraman-reporter, anëtar i 

SHGM-së,  për statusin e publikuar në rrjetin social Facebook nga data 10.03.2023 me 

përmbajtjen e poshtëshënuar: 

AQ SHUMË                              NË NJË VEND, ËSHTË DIÇKA QË NUK ËSHTË NORMALE. 

                      qyqarë                             

Parashtruesi vlerëson se në rastin konkret, Borisllav Stoiljkoviq i cili ka shkruar që "kaq shumë 

mut në një vend, është diçka që nuk është normale. Mut qyqarë dhe flamurin me ngjyrat e 

komunitetit LGBTI+”, ka çuar në reagime, pëlqime dhe komente të urrejtjes në internet. Në 

përgjithësi komentet nën status janë qartazi me urrejtje ndaj komunitetit LGBTI+ - nënvizon 

parashtruesi sipas të cilit është shkelur neni 10 i Kodit të Gazetarëve në Maqedoni. 

Gazetari nuk do të krijojë e as të përpunojë me vetëdije informacione të cilat kërcënojnë të 

drejtat ose liritë e njeriut, nuk do të flasë me gjuhën e urrejtjes dhe nuk do të nxisë dhunë dhe 

diskriminim mbi asnjë bazë (kombëtare, fetare, racore, gjinore, sociale, gjuhësore, orientim 

seksual, politik... ) – Neni 10 i Kodit 

 

Këshilli i Nderit në SHGM, duke marrë parasysh materialet e dorëzuara, vendosi ta REFUZOJË 

parashtresën për shkak të mospasjes së kompetencës, pasi që nuk bëhet fjalë për tekst, produkt 



                                                                       

                                                  

 
  
 
 
 
gazetaresk të publikuar në media, por në profilin privat të personit në FB për të cilin Këshilli i Nderit nuk 

ka kompetencë për të vepruar. 

Në përputhje me Kodin Etik, gazetarët dhe punonjësit e tjerë të mediave janë të detyruar që të 

kultivojnë kulturë të të folurit ndërsa gjuha e urrejtjes është e dënueshme. 

Këshilli i Nderit dënon çdo lloj gjuhe të urrejtjes drejtuar kundër çdonjërit, andaj informon parashtruesin 

e ankesës se i ka në dispozicion rregullat për postim në rrjetin FB, ndërsa nëse vlerësojnë se bëhet fjalë 

për gjuhë të urrejtjes ta denoncojnë atë në organin shtetëror kompetent përgjegjës për sanksionimin e 

gjuhës së urrejtjes. 

 

Të publikohet në faqen e internetit të SHGM-së    KËSHILLI I NDERIT TË SHGM-së 

Të dorëzohet deri te parashtruesi             Kryetar 

Deri te Borislav Stoiljkoviq, anëtar i SHGM-së                                        Sashe Dimovski 

                                                                                                                                          

 

 


